SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ
Číslo předpisu 6/2011

Účinnost od 1. července 2011

Předseda organizační komise ČAS
vyhlašuje úplné znění směrnice ČAS č. 3/2008, o ochraně osobních údajů,
jak vyplývá ze změn provedených
směrnicí ČAS č. 8/2009, směrnicí ČAS č. 3/2011 a směrnicí ČAS č. 4/2011

Směrnice ČAS o ochraně osobních údajů
Předsednictvo ČAS se usneslo na této směrnici
ČAS, kterou se mění směrnice ČAS č. 2/2003,
o rozhodčích, ze dne 10. února 2003, ve znění změn
provedených směrnicí ČAS č. 1/2004, směrnice
ČAS č. 8/2004 o registrovaných sportovcích, ze dne
18. května 2004, ve znění změn provedených
směrnicemi ČAS č. 4/2005 a 2/2007, a směrnice
ČAS č. 10/2004, o trenérech, ze dne 7. prosince
2004.
Čl. 1
Rozsah ochrany osobních údajů
(1) ČAS, KAS, oddíly a kluby, resp. jejich orgány,
jsou při shromažďování osobních údajů osob
působících v ČAS (zejména sportovců, trenérů,
rozhodčích, funkcionářů a jiných činovníků, dále jen
„subjekt údajů“) povinny subjekt údajů informovat
o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou
osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem
bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být
osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů
tyto informace již známy.

(2) ČAS, KAS, oddíly a kluby, resp. jejich orgány,
musí subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu
k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů,
jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů.
(3) V případě, kdy ČAS, KAS, oddíly a kluby, resp.
jejich orgány, zpracovávají osobní údaje získané od
subjektu údajů, musí subjekt údajů poučit o tom, zda
je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné.
Čl. 2
Účel zpracování
(1) Osobní údaje sportovců jsou zpracovávány
zejména pro účely jejich evidence, statistiky
sportovních výkonů a kontaktování pro akce
pořádané orgánem příslušné úrovně (oddíl nebo
klub, KAS, ČAS).
(2) Osobní údaje trenérů jsou zpracovávány
zejména pro účely evidence jejich kvalifikace,
kontaktování pro akce pořádané orgánem příslušné
úrovně a kontaktování ze strany sportovců. Pro

účely kontaktování ze strany sportovců může být
seznam trenérů publikován, příp. zveřejněn na
webových stránkách ČAS.
(3) Osobní údaje rozhodčích jsou zpracovávány
zejména pro účely evidence jejich kvalifikace
a kontaktování pro akce pořádané orgánem příslušné
úrovně. Pro účely kontaktování ze strany oddílů
nebo klubů, KAS či ČAS může být seznam
rozhodčích publikován, příp. zveřejněn na
webových stránkách ČAS.
(4) Osobní údaje funkcionářů jsou shromažďovány
a zpracovávány zejména pro účely jejich
kontaktování ze strany všech osob působících
v oddílech nebo klubech, KAS a ČAS v tomto
rozsahu:
a) jméno a příjmení, akademické tituly,
b) kontaktní adresa,
c) e-mail a telefon.
Funkcionář uděluje souhlas ke shromažďování
a zpracování těchto údajů orgány ČAS a KAS,
souhlas se vztahuje na zveřejnění těchto údajů
v publikacích a na webových stránkách ČAS
a KAS, a to do doby, než skončí jeho funkční
období.
Čl. 3
Práva subjektu osobních údajů
(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se
domnívá, že ČAS, KAS, oddíly a kluby, resp. jejich
orgány, provádí zpracování jeho osobních údajů,
které je v rozporu s ochranou soukromého
a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, zejména jsou-li osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
může:
a) požádat ČAS, KAS, oddíly a kluby, resp. jejich
orgány, o vysvětlení,
b) požadovat, aby ČAS, KAS, oddíl nebo klub,
resp. jejich orgán, odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení
opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
(2) Je-li
žádost
subjektu
údajů
shledána
oprávněnou, ČAS, KAS, oddíl nebo klub, resp.
jejich orgán, odstraní neprodleně závadný stav.
(3) Nevyhoví-li ČAS, KAS, oddíl nebo klub, resp.
jejich orgán, žádosti subjektu údajů, má subjekt
údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu
osobních údajů.
(4) Postup podle odst. (1) nevylučuje, aby se
subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro
ochranu osobních údajů přímo.

(5) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních
údajů subjektu údajů jiná než majetková újma,
postupuje se při uplatňování jejího nároku podle
§ 13 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
Čl. 4
(1) ČAS, KAS, oddíl nebo klub, resp. jejich orgán,
je povinen:
a) stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje
zpracovány,
b) stanovit prostředky a způsob zpracování
osobních údajů,
c) zpracovat pouze přesné osobní údaje, které
získal v souladu se zákonem. Je-li to nezbytné,
osobní údaje aktualizuje. Zjistí-li ČAS, KAS, oddíl
nebo klub, resp. jejich orgán, že jím zpracované
osobní údaje nejsou s ohledem na stanovený účel
přesné, provede bez zbytečného odkladu přiměřená
opatření, zejména zpracování blokuje a osobní údaje
opraví nebo doplní, jinak osobní údaje zlikviduje.
Nepřesné osobní údaje se musí označit. Informaci
o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů je správce povinen bez zbytečného
odkladu předat všem příjemcům,
d) shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze
stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro
naplnění stanoveného účelu,
e) uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je
nezbytná k účelu jejich zpracování,
f) zpracovávat osobní údaje pouze v souladu
s účelem, k němuž byly shromážděny,
g) shromažďovat osobní údaje pouze otevřeně; je
vyloučeno shromažďovat údaje pod záminkou
jiného účelu nebo jiné činnosti.
(2) ČAS, KAS, oddíl nebo klub, resp. jejich orgán,
může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem
subjektu údajů.
(3) Subjekt údajů musí být při udělení souhlasu
informován o tom, pro jaký účel zpracování
a k jakým osobním údajům je souhlas dáván,
jakému správci a na jaké období. Souhlas subjektu
údajů se zpracováním osobních údajů musí být
ČAS, KAS, oddíl nebo klub, resp. jejich orgán,
schopen prokázat po celou dobu zpracování.
Čl. 5 až 7
zrušeny
Čl. 8
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. září 2008.

RNDr. Ladislav Kňákal, v. r.
předseda organizační komise ČAS
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